Parochiecluster

Ubach over Worms
Secretariaat parochies:

di. wo. vr. 10.00-12.00 uur

’t Kirkebledje

Kerkberg 7 531.23.78
info@rk-ubachoverworms.nl

Kerstmis met beperkingen

Pastoor : H. Notermans

pastoor@rk-ubachoverworms.nl

Nadat veel mensen blij waren om het corona-jaar 2020 te kunnen afsluiten,
zitten we op dit moment in diezelfde stemming.
Toch lijken me 2020 en 2021 geen jaren om zo gauw mogelijk te vergeten,
maar juist om goed te onthouden.
Laten we niet vergeten:

Weekdag € 12,50 -Weekend € 27,50

Kosters via pastorie, of:
Waubach-Groenstraat:
J. Post
531.04.49
Abdissenbosch:
Via pastorie
Rimburg:

•
dat de beperkingen ons juist leerden hoe onbegrensd ons ‘normale leven’ wel
was;
•
dat wat minder afspraken in je agenda juist wat meer ruimte gaven in je
hoofd en in je hart;
•
dat de kerken – die al jarenlang wat leger begonnen te worden – juist een
plek van troost en moed werden voor heel veel mensen;
•
dat gezondheid niet maakbaar is met maatregelen en middeltjes, maar dat
een gezonde levensstijl de verstandigste maatregel is;
•
dat we ondanks alles toch weer Kerstmis vieren: God wordt mens, wat zal
dat voor Hem als een echte beperking hebben gevoeld!

532.39.96

Parochieassistenten

H. Verhaeg & M. Dietzenbacher
Catecheet M. Kockelkoren

Kerkbijdrage

Par. H. Jozef
NL15 INGB 0003 8555 00
NL54 RABO 0151 7021 36
Par. HH.Theresia en Don Bosco
NL64 INGB 0001 0493 78
NL57 RABO 0151 7022 76
Par. H. Bernadette
NL88 INGB 0001 0488 49
NL50 RABO 0151 7007 53
Par. H. Drievuldigheid
NL48 INGB 0001 5643 48
NL74 RABO 0151 7040 07

We doen al het mogelijke om dit jaar met u Kerstmis te vieren. Vanwege de
lockdown verplaatsen we de nachtmissen naar de namiddag. En we streamen
wat meer dan anders, zodat u thuis nog meer kunt meevieren. Voor alle vieringen
graag tevoren aanmelden (digitaal op onze website of met een telefoontje naar
de pastorie).
Mede namens alle leden van ons kerkbestuur wens ik u een Zalig Kerstfeest en een
gezegend nieuw jaar!

Kerkhofadministratie

Parochiekantoor 531.23.78
H. Jozef – Waubach
Dhr. F. Speck: fspeck@home.nl en/of
Mevr. K. Hermans:
kwahermans@gmail.com
H. Bernadette - Abdissenbosch
Zie Waubach
H. Drievuldigheid – Rimburg
Dhr. K. Schurer 531.41.40
Gemeentelijk kerkhof - Lauradorp
Dhr. R. Dörenberg 56.95.222

www.rk-ubachoverworms.nl

Adverteren in dit blad?
Oplage: 6.000 huis aan huis

Jaargang 2021 nr. 12
17 dec. t/m 21 jan.

Beste parochianen,

Misintenties

F. Weijers

H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp

pastoor Harry Notermans

Kerstavond 2021

14.30 Vigilie-mis Rimburg – Victoria Koper Kwintet Rimburg
16.00 Vigilie-mis Waubach – LMK St. Joseph - met kerkbezoek, tevens livestream
16.00 Kerstspel Kerk Abdissenbosch – Doorstroomviering voor de allerkleinsten
21.00 Nachtmis Waubach – Strijkorkest fam. – geen kerkbezoek, wel livestream
-

Eerste Kerstdag 25 december

09.30 Hoogmis Rimburg – Gregoriaans en samenzang
11.00 Hoogmis Waubach – Samenzang

Tweede Kerstdag 26 december

09.30 Hoogmis Waubach – Samenzang
11.00 Hoogmis Abdissenbosch –Samenzang

Oudejaar – Nieuwjaarsdag
DE KRACHT
VAN DE
GRAFISCHE
Landgraaf
MIX

Havikweg 3
531.22.73
Havikweg 3

|

6374 AZ Landgraaf

info@hamerslandgraaf.nl
045 531
22 73 | www.hamerslandgraaf.nl
www.hamerslandgraaf.nl

Donderdag 31 december 16.00 H . Mis A’bosch –Ensemble Fanfare Abdissenbosch
Zaterdag 1 januari 09.30 H. Mis Rimburg
11.00 H. Mis Waubach

In verband met de Coronamaatregelen gaan de gebruikelijke
kerstavondmis van 18.30 uur in Heereveld en de nieuwjaarsborrel
op 1 januari helaas niet door.
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Hovenstraat 137 - 6374 HC Landgraaf - Tel. 045-5311448
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Parochie – agenda

Overzicht reguliere H. Missen:
Zondag 09.30 u. Rimburg /
11.00 u. Waubach
Maandag 19.00 u. Waubach
Dinsdag 10.30 u. Heereveld
Woensdag 19.00 u. Waubach
Donderdag 09.00 u. Waubach
Vrijdag 09.00 uur Waubach
Zaterdag 18.00 u. Abdissenbosch

Aangepaste mistijden i.v.m.
Coronamaatregelen
-De wekelijkse mis in WZC Heereveld vervalt
tot nader bericht.
-De avondmissen (maandag en woensdag)
worden verplaatst naar de ochtend!
-Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag
09.00 uur H. Mis in Waubach

Gewijzigde mistijden tijdens avondlockdown
Let op:
1) Zolang de avondlockdown duurt, verplaatsen we de
volgende vieringen. We gaan terug naar de gewone tijd,
zodra de lockdown wordt opgeheven. Zie de aankondigingen
op onze website.
normaal
lockdown
maandag en
19.00 uur
09.00 uur
woensdag
Waubach
zaterdag
18.00 uur
16.00 uur
Abdissenbosch
2) In Abdissenbosch gaan we over naar een tweewekelijkse
avondmis. Tot en met 15 januari 2022 nog elke zaterdag,
daarna om en om:
22 januari geen avondmis, 29 januari wel een avondmis, etc.

Krisgedanke 2021
Ee leed klinkt durch de nacht …

-De zaterdagavondmis in Abdissenbosch
(tweewekelijks) verschuift van 18.00 uur naar
16.00 uur.

Overzicht TV-Missen Waubach
2022. Aanvang: 10.00 uur
-zondag 16 januari 2022 onder voorbehoud
-zondag 20 maart 2022
-zondag 1 mei 2022
-zondag 10 juli 2022
-zondag 23 oktober 2022
zondag 20 november 2022
18-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis
19-12 Zegening Kerstkindjes in de Mis
Kerstmis 2021
24-12 14.30 H. Mis Rimburg
24-12 16.00 H. Mis Waubach
24-12 16.00 Kerstspel te Abdissenbosch
24-12 21.00 H. Mis Waubach
25-12 09.30 H. Mis Rimburg
25-12 11.00 H. Mis Waubach
26-12 09.30 H. Mis Waubach
26-12 11.00 H. Mis Abdissenbosch

Overzicht Kinderwoorddienst

• Iedere 1e, 3e (en 5e) zondag van de maand
in Waubach en Rimburg.

H. Vormsel 2022

• za 26 maart 19.00 uur Bs. de Wegwijzer
• za 02 april 19.00 uur Bs. de Speurneus &
Bs. An d’r Put

Eerste H. Communie 2022

• zo 22 mei 09.30 uur Bs. de Speurneus
• do 26 mei 09.30 uur Bs. de Wegwijzer
• zo 12 juni 09.30 uur Bs. An d’r Put

Huur ós ingetoage zinge,
zinge van ‘Stille, Heilige Nacht’.
Is die nacht wal ezoeë ‘Heilig’,
wie me ‘t hüj-tsendaags verwacht?
Is Krismes wal de tied van vrede?
Oane krig en oane sjtried?
Hoap vuur lüj die mótte vluchte,
woa nieëmesj inne oetweëg ziet?
Zörgt Krismes vuur get wermte?
Vuur weë ‘verpietert’ wie me zeët?
Deë die hank hulp kan verdrage,
doamit zie leëve drageliker weëd.
Ee verdómmes virus sjnappet ós beij ’t sjlavietje
verangeret ’t leëve óp ing radikaal maneer!
Evvel mit Krismes blieft dat wiechtig kiendje,
in ing krib, sjtroalend wie inne wónder-sjteer.
Loat ós dat leedje toch mar blieve zinge,
zoeëdat d’r geloof noeëts verlore maag goa,
want hoap en wermte van dat Jezuskiendje,
lieët ós fester in de sjoon en in ‘t leëve sjtoa.
Ing Zieëlige Krismes en ee Gelukzieëlig Nuij-joar,
Jean Paulssen
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Is uw stoel of bank
doorgezakt, deze kunnen
wij opnieuw voor u opvullen.
Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof
het weer nieuw is.

Voor al uw metselwerk, (sier)bestrating,
aanbouw- en verbouwingswerkzaamheden.

Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle
andere meubelwerkzaamheden.

www.meubelpiet.nl
T 06 8294 4793

Tevens beschikbaar voor nieuwbouw
badkamer en graafwerkzaamheden met
minigraver (1.0 tot 2.5 ton).

Voor iedereen een
passend afscheid.

Adverteren in
Ubach over Worms
bij 6.000 adressen tegen
aantrekkelijke tarieven?

Mona Slob en Guido Waltmans

Wij komen kosteloos en vrijblijvend bij u langs
om uw uitvaartwensen te bespreken. Bel ons
gerust voor een afspraak.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
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Eerste 6 advertenties per uitgave
voor 1/8 pagina € 34,50, voor 1/4 pagina
€ 53,50 en voor 1/2 pagina € 88,50.
Daarna per uitgave voor 1/8 pagina
€ 31,00, voor 1/4 pagina € 50,00 en
voor 1/2 pagina € 85,00.

Monuta Lindeman
Stationsplein 67
6372 GR Landgraaf
T 045 - 569 61 61
E landgraaf@monuta.nl
I monuta.nl/landgraaf

85x130 Adv Monuta Lindeman.indd 1

Dat kan ... in ‘t Kirkebledje

Voor meer informatie mail naar:
info@rk-ubachoverworms.nl

16-10-19 12:12

Het is via internet mogelijk de zondagsmis vanuit de kerk in Waubach rechtstreeks thuis te volgen. Op onze site
vindt u een link waardoor u bij de uitzending terecht komt. Ook terugkijken nadien is mogelijk. Behalve via onze
parochiesite vindt u de uitzending ook op:

Overleden

25-11: Gertie Görtzen-Borjans, 82 jaar
02-12: Jan Weijers, 88 jaar
06-12: Peter Hendrix, 78 jaar
Heer, onze God, Wij danken U, dat Gij ons de
zekerheid geeft, dat ook wij eenmaal zullen verrijzen.
Help ons nu reeds op te staan tot dit nieuwe leven, en
troost ons, daar waar we onze lieve dierbaren missen.
Sterkte aan de betreffende families!

H. Doopsel in onze kerken

Gedoopt

21-11: Eloy van der Zee

Dat onze dopelingen opgroeien tot goede mensen en
gelovige christenen. Dat zij van God en hun
medemensen gaan houden, met heel hun hart.

Doopzondagen 2022

9 jan, 13 febr, 6 maart, 3 april, 24 april, 29 mei,
26 juni, 31 juli, 21 aug, 18 sept, 16 okt, 13 nov en
11 dec.

Indien u een afspraak wilt maken voor het doopsel
van uw kind, kunt u contact opnemen met het
parochiekantoor. ( 5312378).
Dinsdag, woens. & vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

Voorbereidingsavonden 2022:
31 jan, 28 maart, 8 juni en 8 aug.
van 20.15 tot 21.30 uur (Kerkberg7)

Boeteviering na 17.00 uur

Ook met de boeteviering – traditioneel op een avond in de laatste Adventsweek – zit het al niet mee vanwege de
lockdown.
Maar je kunt natuurlijk altijd na 17.00 uur in de luie stoel even stil worden en het volgende overwegen.
•
•
•
•
•
•
•

Hoe heb ik het voorbije jaar doorgebracht, met alles wat mogelijk en onmogelijk was?
Was ik inventief met nieuwe ideeën en alternatieven?
Waar ben ik andere mensen nabij geweest, heb ik ze voor een dipje of depressie behoed?
Waar liet ik me gaan in geklaag en gemopper? Was dat terecht, of was het ook een camouflage van mijn
eigen beperktheid?
Hoe heb ik de tijd besteed die plotseling vrij kwam? Ben ik inventief geweest om nieuwe wegen te vinden?
Heb ik rekening gehouden met de gezondheid van anderen? En van mezelf? Wat heb ik gedaan voor een
gezonde levensstijl voor mezelf, voor anderen?
Viel het me gemakkelijk om te bidden voor degenen die ons besturen in kerk en politiek, voor degenen die
ik dagelijks ontmoet, voor mezelf? Heb ik tijd en aandacht voor God genomen?

Persoonlijke wensen 2022

Sinds een aantal jaren kennen we de mooie gewoonte om aan te bellen wanneer u nieuw bent komen wonen in ons
parochiecluster of wanneer u een bijzondere verjaardag viert.
We hebben die regeling in de laatste maanden geëvalueerd en gaan er in het nieuwe jaar mee door in een
gewijzigde vorm.
Als nieuwkomer blijft u ook in de toekomst een brief met een info-boekje ontvangen van ons
parochiecluster. Voel u vrij om contact met ons op te nemen wanneer u de parochie nader wilt leren
kennen.
Bij uw 65e verjaardag en ook iedere vijf jaar daarna
ADVERTENTIE PEDICURE
ontvangt u eveneens een brief. We nodigen u daarin uit om
samen te vieren met de andere parochianen die zo’n
mijlpaal beleven. Dat doen we in een bijzondere
eucharistieviering met daarna natuurlijk koffie en vlaai voor
de feestelingen. Om te beginnen: degenen die in de eerste
drie maanden van het jaar zo’n bijzondere verjaardag
vieren, nodigen we persoonlijk uit voor een bijeenkomst
begin april.

Vrienden van de Sint Jozefkapel Rimburg
Het bestuur van de Vrienden van de Sint Jozefkapel Rimburg wenst
iedereen alvast fijne feestdagen toe.

Medisch pedicure
Susan de Boer-Middeldorp

lid pro-voet
____________________
Vergoeding diabetische en reumatische voet

Gevestigd in Pedicure centrum Landgraaf ( Kerkstraat 25 Waubach)
Graag telefonisch een afspraak maken

06-51296558
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KRIBKES WANDELING WAUBACH
2e KERSTDAG
Op verzoek van velen en door de grote animo van vorig jaar wordt de
Kribkeswandeling dit jaar opnieuw georganiseerd. De tweede editie
belooft wederom een mooie tocht te worden. Op een aantal plaatsen
worden ook gezellige en lekkere “voorbijgangersactiviteiten” buiten in
de open lucht aangeboden.
Wanneer

: De laatste Adventsweek, vanaf zondag 19 december ligt de routebeschrijving
al klaar bij de stal in de H.Jozefkerk in Waubach voor de wandelaars die 2e
Kerstdag verhinderd zijn. Let wel: veel Kribkes zijn dan al uitgestald; een
aantal nog niet. Dit staat op de routebeschrijving aangegeven.
2e Kerstdag is dan de èchte Kribkeswandeling met allerhande gezellige en
ook lekkere nevengebeurtenissen in de open lucht.

Waar

: Vertrek vanuit de H. Jozefkerk aan de Kerkstraat in Waubach.

Tijdstip
2e Kerstdag

: Tussen half 2 tot half 4 ’s middags kan er gestart worden met de tocht.

Lengte tocht : Ongeveer 3 kilometer en voor alle leeftijden en ongeacht de grootte van de
schoenmaat goed te doen. De route is zorgvuldig samengesteld qua afstand
en veiligheid.
Voor wie

: voor alle “lichtzoekers” die een uurtje in beweging willen komen en daarbij
willen genieten van mooie Kerststallen die opgesteld zijn achter gevelramen
en in voortuinen.

Kosten

: GRATIS

Opgeven

: Dat is niet nodig. Wel vragen we u om bij het vertrekpunt binnen in de kerk
en ook onderweg rekening te willen houden met de mensen om u heen en
gepaste afstand te bewaren.

Route

: Een routebeschrijving wordt u aan de start verstrekt en onderweg gaat u een
aantal leuke extra verrassingen tegenkomen. Ook aan de puzzelaars onder u
is gedacht

Nieuwsgierig geworden en zin in actie?!
Noteer de KRIBKES WANDELING dan beslist in uw agenda.
Wij wensen u veel wandelplezier.
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Kaars 1

Kaars 2

KOOP EEN KERSTKAARS
VOOR € 3,50 PER STUK
EN STEUN DAARMEE
HET JEUGDWERK IN ONS PAROCHIECLUSTER
In de Adventstijd worden er weer Kerstkaarsen in een glaasje te koop aangeboden voor € 3,50 per stuk. De
opbrengst van de kaarsenverkoop komt volledig ten goede aan het jeugdwerk binnen ons Parochiecluster.
Op deze kaarsen staat een Kerstwens en een mooi kleurig Kersttafereel. Mooi om zelf aan te steken, maar zeker
ook heel leuk om te schenken als Kerstcadeau aan mensen om u heen. Er zijn vier verschillende kaarsen,
waarvan u de afbeelding hierbij ziet.
U kunt deze symbolische kaarsen aanschaffen door uw aanvraag per mail kenbaar te maken via
heidikonsten@home.nl. Uw bestelling wordt dan klaar gezet in de H. Jozefkerk na de zondagsmis van 11 uur,
zodat u ze na afloop mee kunt nemen. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan worden de kaarsen ook
op 2e Kerstdag nog “live” verkocht in de H.Jozefkerk bij het vertrekpunt van de Kribkeswandeling.
Namens de jeugd alvast hartelijk dank!

Kaars 3

Kaars 4

Dankbetuigingen
Dank je wel aan allle mensen voor de bloemen en
kaarten bij het overlijden van Sjeng Portz.
De zeswekendienst vindt plaats op zondag 19 dec.
om 11 uur in de kerk van Waubach.
Gerda, kinderen en kleinkinderen
-------------------------------------------------------Tevens een welgemeend woord van dank voor de
gift die onlangs anoniem bij het parochiekantoor
werd bezorgd. Het kerkbestuur zal ervoor zorgen
dat het bedrag op verantwoorde wijze wordt
besteed!
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LEZERSENQUÊTE

‘T

KIRKEBLÈDJE

De tijd staat niet stil en ook wij als Kerkbestuur staan niet stil. ’t Kirkeblèdje is volgens ons toe aan een
update en wij willen u vragen ons hierbij te helpen.
Uw mening vinden wij namelijk heel belangrijk en die is hard nodig om samen tot een optimaal resultaat
te komen. Daarom leggen wij u hierbij een korte enquête voor, met het verzoek deze voor ons in te willen
vullen vóór 15 januari 2022. Uw mening en inzichten worden gewaardeerd en meegenomen!
Uw ingevulde enquête kunt u anoniem deponeren in de brievenbus van het Parochiekantoor aan de
Kerkberg 7 of in één van de kerken van ons parochiecluster in de daarvoor bestemde brievenbus. Ook via
de website kunt u de enquête bij ons aanleveren of per mail op info@rk-ubachoverworms.nl
Wij staan open voor tips en suggesties, dus noteer ze gerust!
Hoe ontvangt u ’t Kirkeblèdje?
❑ in de brievenbus
❑ via de website
❑ anders, nl.: ……
Op welke manier zou u het parochieblad het liefst ontvangen?
❑ gedrukt, zoals de bestaande variant
❑ via een link per e-mail
❑ Ik bekijk het blad zelf op de website.
❑ niet
Leest
❑
❑
❑

u het Kirkeblèdje?
ja
nee
soms, namelijk ……

Welke onderdelen spreken u aan?
❑ verdiepende stukken parochiecluster
❑ verdiepende stukken bisdom
❑ verdiepende stukken overig
❑ parochie-agenda
❑ overzicht liturgische diensten en misintenties
❑ namen dopelingen, bruidsparen en overledenen
❑ heilig hangplekje
❑ anders, nl. ……
Wat vind u goed aan ’t Kirkeblèdje?
__________________________________________________________________________________
Wat mist u in ’t Kirkeblèdje?
__________________________________________________________________________________
Heeft u tips en suggesties?
__________________________________________________________________________________
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Nr.21, december 2021

Zalig Kerstmis en
Stro
een gelukkig Nieuwjaar Kom en zie hoe gelukkig de kerkmuisjes

zijn! Hun “appartement” is onverwarmd en
zonder enige luxe. Maar ze hebben het
knus samen en ze hebben voorraden van
lekker eten tot in de lente. Hun zelf
geknutselde Adventskrans straalt van licht
en warmte. Ze verheugen zich op Kerstmis!
Elk jaar vieren we dan dat Jezus is geboren,
ook al onder armzalige omstandigheden in
een stal. Daar, op stro in de kribbe, ligt het
Kind, dat zal opgroeien onder de hoede van
liefdevolle ouders: Maria en Jozef. Vele
jaren later als volwassen man laat Hij aan
ons mensen allemaal de Liefde,
Barmhartigheid en Gerechtigheid van God,
de hemelse Vader zien. Liefdevol leidt Jezus
onze wegen. “Uw Woord is een lamp voor
mijn voet” zingen we graag.

Van lege WC
rolletjes kun je leuke
kabel opbergers,
gekke dieren en
mooie
cadeauverpakkingen
maken.

Verpakking voor traktaties en spaarvarkens
van lege plasticflessen geknutseld.

Maar stel dat we van stro goud konden
spinnen? Zoals in het sprookje van
Repelsteeltje.
Daarin
wordt
de
molenaarsdochter opgesloten en moet van
een hoop stro goud spinnen voor de
koning. Als het niet gaat lukken, wordt ze
gedood. Maar ze kan het niet. Een raar
mannetje kan het wél, helpt haar en vraagt
elke keer een prijs: eerst sieraden en dan
haar eerste kind. Ze kan niet anders dan
toestemmen. De koning trouwt met haar
en ze krijgen een zoontje. Alleen als ze de
naam van het mannetje kon raden, zou
haar zoontje gered zijn. Het mannetje
verraadt per ongeluk zelf zijn naam en
verdwijnt van woede in de grond. Het kind
is gered en het kwaad overwonnen.
Niemand kan nu nog van stro goud
spinnen. Maar de dochter prijst zich rijk
met het kindje, dat ze meer dan alles in de
wereld lief heeft. Met Kerstmis ligt de
rijkdom van de wereld op stro in de kribbe.

Oplossing woordzoeker van Nr. 20
9

WIJ WENSEN U

FIJNE FEESTDAGEN

TEL: 045-5118255
INFO@ROTHY.NL
WWW.ROTHY.NL
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Liturgische diensten Parochiecluster Ubach over Worms

Zaterdag
Zondag

17 dec
Waubach
09.00 uur
18 dec
19 dec

Rimburg

09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag

20 dec

Waubach

09.00 uur

Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag
Rimburg

22 dec
09.00 uur
23 dec
H. JOHANNES VAN KENTY, PRIESTER
09.00 uur
24 dec
HEILIGE KERSTAVOND EN KERSTNACHT
14.30 uur overl. oud. Deckers en Grunschel;
Landgraafs Mannenkoor St. Joseph Mientje Adriolo-Dautzenberg; oud. Hans
16.00 uur en Leonie Erfkemper-Zeegers; oud. Ed en Barbara Jantowski-Pauli; John
Jongen; Jos Schormans;
16.00 uur Kerstspel voor de allerkleinsten
Vioolspel oud. Ger en Greetje Wijshijer-van Ommen en Maria Wauben21.00 uur
Impelmans; Hermie Bogman;
25 dec
HOOGFEEST VAN KERSTMIS-GEBOORTE VAN DE HEER
fam. Huntjens-Mohr en Lenie Huntjens; alle overl. familieleden van Johan en
Elisabeth Peters-Beckers en Antoon en Catharina Gielen-Dautzenberg (st); oud.
09.30 uur Bernard en Fina Goebert-Scholle en oud. Jans en Nellie Kremer-Tissen en Ad
Kremer (st); oud. Pierre en Johanna Simons-Douven, tevens oud. DouvenWetzels; Dieter Bloi;
Jan Evertsen (st); Bern Abel (st); oud. Zef en Bertie Severens-van den Oever
(st); Werner en Mia Abel-Simons (st); echtp. Jacques en Elisabeth VerstappenVreuls (st); oud. Hans en Sophie van Gelder-Roemgens, zoon Wim, dochter
11.00 uur Annie, schoonzoon Gert en kleinzoon Marcel; oud. Herman en Tity
Schoormans-Heunen; oud. Jan en Bebbie van Mil-Krol en kleindochter Melanie;
jrdst. Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; oud Pierre en Tiny HuynenScheeren; Peter Kleikers en Marc en oud. Houtmans-Nauts;
26 dec
HEILIGE FAMILIE JEZUS , MARIA, JOZEF
09.30 uur oud. Herzig-Dörner;
Els Quaedvlieg verj, tevens André Quaedvlieg (st); oud. Speck-Herbergs en
11.00 uur
Trautje en Nelly Speck (st); Sjef Speck en overl. familie;
27 dec
H. JOHANNES, APOSTEL EN EVANGELIST
09.00 uur jrdst. Enny Wetzels, tevens Leo Papenborg en Peter Theissen;
29 dec
H. THOMAS BECKET, BISSCHOP EN KERKLERAAR
09.00 uur
30 dec
09.00 uur Waubach
31 dec
H. SILVESTER I, PAUS
Fanfare Abdissenbosch oud. Albert en Annie Gorka-Verschooten; oud. Jacob
16.00 uur
en Lenie van Boekel-Lassauw en oud. Sjèr en Paula Krutzen-Knops;
01 jan
H. MARIA, MOEDER VAN GOD-NIEUWJAARSDAG

Vrijdag

Waubach
Abdissenbosch
Waubach Streaming
Zaterdag
Rimburg

Waubach

Zondag
Waubach
Abdissenbosch
Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag
Abdissenbosch
Zaterdag

Jozef Scholle en oud. Scholle-Scholtes en oud. Michorius-Sonjé; oud. HagemanGronenschild verj; waarna aanbidding van het H. Sacrament
16.00 uur: Abdissenbosch zeswekendienst Riek Hilger-Eggen; Ted Pauli;
VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – jaar C
Marietje Kallen-Roebroek; oud. Heijnen-Haan; oud. Lhomme-Crumbach; Selma
Heijnen-Göttgens; Harry Heijnen; Marco Heijnen; (Kinderwoorddienst)
zeswekendienst Sjeng Portz; jrdst. overl. oud. Nico en Resi Aretz-Videc; Els
Sistermans-Robijns verj.; (Kinderwoorddienst)
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud. (st); jrdst. oud. Plum-Heinen en
dochter Mia (st); overl. fam. Vaessen-Portz en Leo Vaessen verj;

11
11

Rimburg
Waubach
Zondag
Rimburg

09.30 uur
11.00 uur
02 jan
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Maandag
Waubach
Woensdag
Waubach
Donderdag
Vrijdag

03 jan
09.00 uur
05 jan
09.00 uur
06 jan
07 jan

Waubach

09.00 uur

Zaterdag

08 jan

Abdissenbosch

16.00 uur

Zondag
Rimburg

09 jan
09.30 uur

Waubach

11.00 uur

Waubach
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10 jan
12 jan
13 jan
14 jan

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag
Waubach
Maandag
Woensdag
Waubach
Donderdag
Waubach
Vrijdag

15 jan
16.00 uur
16 jan
10.00 uur
17 jan
19 jan
09.00 uur
20 jan
09.00 uur
21 jan

Waubach

09.00 uur

Zaterdag
Abdissenbosch
Zondag

22 jan
16.00 uur
23 jan

Waubach

11.00 uur
Het volgend

jrdst. Lenie Huntjens (st);
HOOGFEEST OPENBARING DES HEREN
Marietje Kallen-Robroek;(Kinderwoorddienst)
1ste jrdst. Minie van de Wardt-Aust; Wiel van de Wardt en overl. fam. leden; 1ste
jrdst. Mia Schmitz-Smeets; jrdst. Mia Michorius-Plum; Els Sistermans-Robijns
(trouwdag); jrdst. oud. Math en Mien Eggen-Bos (st); (Kinderwoorddienst)
DE HEILIGE NAAM VAN JEZUS
Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle;
H. KAREL HOUBEN VAN SINT ANDRIES, PRIESTER
jrdst. Lenie Gerards-Wintgens, tevens Peter Jozef Gerards (st);
09.00 uur: Waubach
H. RAIMUNDUS VAN PENYAFORT, PRIESTER
oud. Martin en Maria Dortants-Jungen, dochter Mia en schoonzoon Zef (st);
waarna aanbidding van het H. Sacrament
overl. echtp. Scnitzeler-Meens en overl. fam. Dortants-Meens (st); Zef en Mia
Vaessen-Kusters (st); Wiel Vaessen (st); oud. Harrie en Annie Smeets-Velraeds;
DOOP VAN DE HEER
zeswekendienst Gertie Görtzen-Borjans; Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed.
oud. (st); jrdst. Rudi Roth (st); jrdst. oud. Hanzen-Peters (st); jrdst. Sjef Speck,
tevens overl. familie; Sjaak Dejalle en dochter Ria Römkens-Dejalle; oud. Wiel
en Fien Senden-Reinartz;
H. Doopsel Finn en Casper Merkus
09.00 uur: Waubach
09.00 uur: Waubach jrdst. oud. Ed en Mia Vander Broeck-Dörenberg (st);
09.00 uur: Waubach H. HILARIUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Jozef Scholle en oud. Scholle-Scholtes en Michorius-Sonjé; waarna aanbidding
van het H. Sacrament
H. ARNOLD JANSSEN, PRIESTER
zeswekendienst Peter Hendrix;
TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR
T.V. mis (Kinderwoorddienst) jrdst. Mieke Notermans-van Dael
09.00 uur: Waubach
H. ANTONIUS, ABT
Sjef en Tinie Haan-Lutgens en wed. oud (st); Leo Spiertz en zoon Jo;
H. FABIANUS, PAUS EN MARTELAAR-H. SEBASTIANUS, MARTELAAR
H. AGNES, MAAGD EN MARTELARES
oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); jrdst. Troutje Lutgens-Boymans, tevens
Nöl Lutgens (st); waarna aanbidding van het H. Sacrament
H. VINCENTIUS,DIAKEN EN MARTELAAR
Vervalt !!!!
09.30 uur: Rimburg jrdst. Lucie Schurer (st); 3e ZONDAG DOOR HET JAAR
zeswekendienst. Jan Weijers; 1ste jrdst. Hein Plum; Jan Evertsen (st); jrdst. oud.
Hub en Ria Hinskens-Schmitz (st);

Kirkebledje

verschijnt op 21 jan. en wel voor de periode tot 25 feb.

Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk woensdag 12 jan. liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7) of achter in de kerk van Rimburg .
12
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